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 مقدمه
.  را داراست  ی و فرهنگ  ی زبان يت گذر از مرزها   یه ترجمه قابل  کن است   یر ا عموماً تصور ب  

 از  یکی خود   هک و مقصد،    أ مبد يها امل به زبان  کن هدف، عالوه بر تسلط      یل به ا  ی ن يمترجم برا 
ز اشـراف   یـ  غالب بر هر دو زبان ن      يها د بر فرهنگ  یاست، با   مسلم توانش ترجمه   يازهاین  شیپ

 مناسب، آن را بـه   يارهاک و با انتخاب راه    ندک ك در ی را به درست   أن مبد داشته باشد تا بتواند مت    
 مصـداق بـارز     ،حـات یه تلم کـ  ینـامتن ی ارجاعات ب  .)15هالم  یلپ( مخاطب زبان مقصد انتقال دهد    

 اًه غالبـ  ک ی متون ادب  ۀژه در ترجم  یل و کن امر به ش   یا. زندیبرانگ ، اغلب در ترجمه چالش    ندیهاآن
ـ   ینار دانش زبان  کد در   یند و مترجم با   ک ی صدق م  ند، برخوردار یی باال یباشناختیاز بار ز   ، ی و ادب

 يهـا  زهیـ  و ممیاشارات فرهنگـ ر ح و درخو ی شناخت و برگرداندن صح    يت الزم برا  یاز حساس 
 .)58ر یون پ( برخوردار باشداثر  ینامتنیب

بـا   1یت در مقـاال   1969ن بار در سال     ی اول يبرا،  يلسوف فرانسو یو ف   منتقد ا،ستویرکا  یجول
ــدف معرفــ  ــار یه ــام روس،    آث ــاحب ن ــد ص ــاخیممنتق ــاختیی ــطالح،نیل ب ــامتنی ب اص  ین

)Intertextuality(       يوجه گفت و شنود   او  ه  ک را در رابطه با آنچه) dialogic( بـه  ،دینام ی زبان م 
گفتارهـا گفـت و       وجـود نـدارد؛ تمـام پـاره        یی به تنهـا   يگفتار چ پاره ین ه یاز نظر باخت  . ار برد ک

افـت  ی دریچگـونگ شتر گفته شده و یه پک به آنچه  ه مفهوم و منطق آنها وابسته     ک چرا   ندا يشنود
  .)57هابِرر  (گران از آنهاستیو فهم د
د آمدن مـتن از  ی پدة نشان دادن نحوي براین به دنبال راهید باختیر عقایثأستوا تحت ت  یرک
 ذهـن خـالق خـود بـه وجـود           سندگان، متن را با   یه نو کن باور بود    یاو بر ا  . موجود بود ن  گفتما

 یبـ یترتدر عمـل   یرو، هـر متنـ     نیاز ا . آورند یش موجود گرد م   یپن  ه آنها را از متو    کاورده، بل ین
 گرفتـه شـده از متـون         متعـدد  يرهاپاره گفتا ،  ینامتنیببنا به مفهوم     .گر متون است  یمتفاوت از د  

 پـاره   ینـد تالقـ   یراقـت ب  ید در حق  یـ  مـتن جد   وننـد   ک یم ی متن با هم تالق    یک يگر در فضا  ید
هـا سـاخته    قول  نقلختی درهم ر   از يبرامدهر متن از    «ستوا  یرک ۀبه گفت رو،   نیاز ا . گفتارهاست

  .)39آلن ( »گر استی دیر متنییست؛ هر متن جذب و تغا شده
 ۀیـ نظر در ی اساسـ ینکرنقش خواننده را به عنوان  هکبود ) 1970( روالن بارت سرانجام،

ه کـ  يا ینـامتن ی اشاره به رمـوز ب يرا برا  نامحدودینامتنیارت اصطالح ب   ب . مطرح ساخت  ینامتنیب
 ار بـرد کـ  بـه  ،ابنـد ی یرا درم ها قلنسراب ا به قول او ی ی آنها مفهوم آثار ادبکمکخوانندگان به   

                                                           
1- "The Bounded Text" and "Word, Dialogue, Novel"  
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د آورنـده و خـالق      یسنده را پد  یه  نو  ک ی سنت ةدین عق یبا ا ) 61نقل از آلن    ( بارت   .)126کیلیو(
 ۀلمـ که کـ ن یـ او با اشاره به ا   .  مخالف بود  ،دانست ی منحصر به خود او م      و ید، اصل ی جد يزیچ

 ی، مبتنـ ینامتنین بی و بنابراآناست و مفهوم   منسوج بافته شده  یکا  ی  بافت ی، به معن  )text (متن
ـ      ی از پ  ياز تارها  بافته شده  ن منسوج یل و بافت ا   کبر ش  شـده   ش خوانـده  یش نوشته شده و از پ

 و  شـود  یدار مـ   یگر معنـ  یه هر متن در رابطه با متون د       کاخت  دپر یطلب م ن م یان ا یباشد به ب   یم
 .ر استیارناپذک انی نقشین معنیجاد اینقش خواننده در ا

ـ  یـ  و غ  یم از متون ادب   ی و نقل قول مستق    ی ادب حی تلم ی اغلب به معن   ینامتنیب ار کـ  بـه    یر ادب
.  در ارتباط است   ینامتنیو ب قول، امانت     همچون ارجاع، نقل   یش با اصطالحات  یب و   مک و   رود یم

ق آن یـ ه از طرکـ  است  ي متعدد يها  به مفهوم راه   ینامتنیاصطالح ب ) 285،  1993( آبرامز   ۀبه گفت 
هـا و   ق نقـل قـول  یـ از طرا یـ ن ارتبـاط  یا؛ داردگر یبا متون در، ی جداناپذ يا رابطه ی متن ادب  یک
 ين و رونـدها   ی قـوان  ك مشتر ةریر آن در ذخ   یناپذ ت اجتناب کبا شر ا  یار و پنهان،    کحات آش یتلم
ان آنهـا متولـد     یـ ه مـا در م    ک را   ییها د و گفتمان  ـش موجودن یپ ه از ـشیه هم ک يا یـ و ادب  یـزبان
 .شود ی، برقرار مدهند یل مکم شیشو یم

ـ     یشناخت تلم و  ص  یتشخز،  یآم حی متون تلم  ۀند ترجم یدر فرا   ۀن مرحلـ  یحات در واقـع اول
» سـنده و مخاطـب هسـتند   یان نویـ  مك مشـتر شاز دان يا حات اندوخته یتلم «:ستمتن ا  ۀترجم

ق یـ ص دق ی و تشـخ   ییش از شناسا  یتواند پ  ی نم مخاطبمترجم به عنوان     و   )285 ،1993،آبرامز(
 ۀبـه گفتـ  . دیـ  برآ مخاطبـان زبـان مقصـد   يها برا آن ۀ ترجم ةاز عهد  یبه درست  اثر   یکحات  یتلم

ه کـ  اسـت    ی انتقـال مفهـوم    ي بـرا  دی و جد  یمی از متون قد   یبکی تر ،ح موفق یتلم،  )161(مگنداز  
 ؛سـت ینن  کخواننده مم ن متون جز در ذهن      یب ا کیتر .دابنیتوانند انتقال    ی نم یی به تنها  یک چیه

ـ  ،ل قرار ندهـد   یه و تحل  ی و آن را مورد تجز     ص ندهد یح را تشخ  ی تلم ی او به درست   اگر گمـان   ی ب
نـد،  کح بتوانـد عمـل      ی تلم هک نی ا يبراگر،  یبه عبارت د  . استنباط او از متن مخدوش خواهد بود      

 . باشندك مشتری ادبۀ حافظيد دارای با آنةسنده و خوانندینو
 بـه   آنهـا  ۀ نهفتـ  ۀمی انتقال ن  ي برا  مناسب ارکافتن راه یحات در متن،    یص تلم یپس از تشخ  

حـات،  ی تلم یژگـ یبا در نظـر گـرفتن و      .  آنهاست ۀ در ترجم  چالشن  یمخاطبان زبان مقصد، دوم   
 ةسـند ی نقـش نو   ي به ظرافت و دشـوار     ،حی متن پر تلم   یکنقش مترجم   ه  کرد  کد بتوان ادعا    یشا
 خودآگاه بر استفاده    یلکسنده به ش  ی نو هک یبخصوص هنگام .  به هنگام نگارش متن است     یاصل
ـ  یدات ادبیتمه به عنوان  ،حاتیتلماز   د درسـت ماننـد   یـ  متـرجم با د ورزد،کیـ  نأی، در مـتن ادب
ه کـ  را   ی چـالش و لـذت     ، مناسـب  يارهـا کخـاب راه  و بـا انت   نـد   کخودآگاه عمـل     ، آن ةسندینو
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نند به خوانندگان زبان مقصد ک یز تجربه م  یآم حیخواندن متون تلم  هنگام   به أخوانندگان زبان مبد  
 .)142 هالمیلپ( انتقال دهد

ـ ي در غـرب بـرا  ینامتنیه عبارت ب ک يبا وجود  ـ  هیـ  بـار در آثـار نظر  نی اول  چـون  یپردازان
 يسندگان و شـعرا   ی، نو  قرار گرفت  يپرداز هیمورد نظر  ستمی قرن ب   دوم ۀمی در ن  ستوا و بارت  یرک

ت آن بـه عنـوان عنصـر    یـ  از موقع به مفهوم آن واقـف بودنـد و  ی به خوب اول قرن  ۀمی ن ينوگرا
 یینـوگرا  ۀبرجسـت سـندگان   ینوقت،  یدر حق  .امل داشتند ک ی آگاه ی آثار ادب  یده لک در ش  یاتیح

 یبـه بررسـ    »يسـنت و اسـتعداد فـرد      « ماننـد    خـود   مهـم  ي در آثار انتقاد   ،وتی اس ال  یچون ت 
سـندگان  ی و نواعرانگر شـ یهمانند د.  نام گرفت پرداخته بودندینامتنیچه بعدها ب    آن يردهاکارک

ـ   ودآگاهانهـ خ امالًک و   ل مهم به وفور   یوت به دو دل   ی ال ،نوگرا ح اسـتفاده   یود از تلمـ   ـار خـ  ـ در آث
 جهـیـ ن است و در نت    یـشی و متن پ   ینونکان متن   ـی م يا هـسیح مقا ـیه تلم ـک نینخست ا : ندک یـم
ان گذشـته و حـال،      ی رابط م   به عنوان  حیه تلم کآن   و دوم    باشدسنجش اعتبار اثر    ار  یمع تواند یم

انر کـ ( آورد ید م یپد ی فرهنگ یتداومن آثار   یدر ب  ، مدرن يای، سنت و دن   ینونکن و   یشیفرهنگ پ 
ا، هـ   بـه زبـان  ات متعدد ارجاع ،حاتی تلم ،ها قول قلن اربردکن آرا،   یاردن  ک یعمل يالبته برا ). 25
 يه در موارد  کرود   یش م یجا پ  تا بدان  نیشی متون پ  ة گسترد يها ق و آموزه  ی حقا ،ات متفاوت یادب
شـاعران  ژه در اشـعار     یـ  بـه و   ،ن امـر  یـ ا). 15 سوتام( شود یم خود مبدل به زبان شعر     آنها،   ۀبدن

ه متـرجم را    تابد و خواننده و الب    ی ی م ی افراط یگاه و    متعدد يها  جلوه اوائل قرن گذشته   ينوگرا
 یه بررسـ  کـ ن روسـت    یـ  از ا  .سازد ی بزرگ مواجه م   يها افت و برگردان آنها با چالش     ی در يبرا
 از یکـی وت، همچنـان  ین اشعار الی از مهمتریحات در برخی تلمۀ متفاوت در ترجم  يردهایکرو

 . برخوردار استيا ژهیت ویمه پردازان شعر نوگرا، از اهینشگران و نظرکن یبزرگتر
ردن ک یک نزد يبه نظر او شاعر برا    .  در شعر اعتقاد داشت    يخود به دشوار  ) 1951(وت  یال

. نـد کتـر عمـل      میرمستقیزتر و غ  یآم حیتر، تلم  ست هرچه جامع  یبا ینظر خود م   زبان به مفهوم مد   
 هرجـا در اشـعار خـود        شتر از ید ب یآ ی بارز اشعار نوگرا به شمار م      يها زهیه از مم  ک ين دشوار یا
وت ی ال يان اشعار نوگرا  ین پژوهش از م   ی در ا  یاشعار مورد بررس  . ان است یوت برجسته و نما   یال

 از  ي قـو  ینـامتن ی و ب  یدگـــی چی، پ يه دشـوار  کـ انـد    ده شـده  یـ  برگز 1930-1915 يهـا  در سال 
ن یـ ه ا یی کـ  ن از آنجـا   یهمچنـ . وت اسـت  یـ ن ال ی آنان از اشعار واپسـ     ةنندکز  ی متما يها صهیخص
ن اشـعار دارد، موجـود بـودن و در دسـترس بـودن      یـ  ايهـا   ترجمـه ی در بررس  یش سع ـپژوه

 در یبه جز چهار شعر مـورد بررسـ  .  در انتخاب اشعار بوده استیتیها خود عامل پراهم    ترجمه
 ی فارسـ  يها ا تعداد ترجمه  یاند،    ترجمه نشده  یا به زبان فارس   یوت  یگر اشعار ال  ین پژوهش، د  یا
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سـه و  یان مقاکـ ت امین محدودیه اک – ترجمه یک در اغلب موارد    -محدود بوده   ار  یاشعار بس پ
ل قـدمت در  یـ هـا بـه دل    ا ترجمه ین ساخته است و     کرممی غ یها را از لحاظ زمان     سنجش ترجمه 

 .باشند یدسترس نم

 ی و بررسبحث
 مواد پژوهش

 همـراه  وت، بـه یـ  اس ال ی از تـ   یسی شعر انگل  4ن پژوهش، شامل    ی مورد مطالعه در ا    ةریکپ
ان آثـار او انتخـاب   یـ  از مینـامتن ی بتحـا یاربرد تلمکـ  كه با مالک آنهاست ی فارس ياــه ترجمه
مـردان  «، »حاصل ین بیسرزم«، »ك آلفرد پروفرا  ی ج ۀ عاشقان ۀتران«ن اشعار مشتمل بر     یا. اند شده

ار ـن اشعـ  یـ  ا ی فارسـ  ۀ ترجمـ  16و متون مقصد شامل      دنباش یم» سترک خا ـۀچهارشنب«و  » وچـپ
 به 1380 و  1370،  1350،  1340 ۀ و در چهار ده    است یرانی مترجم ا  14ار  که حاصل   کباشد   یم

ن اشعار وجود داشته باشد، تنها      یاز ا ز  ین يگری د يها ن است ترجمه  کگرچه مم . اند دهیچاپ رس 
 . ندا ن پژوهش آمدهی در ااند، دهیران به چاپ رسیه در اک ییها ترجمه
ن یخست، ن"The Love Song of  J. Alfred Prufrock" »كوفرا آلفرد پری جۀ عاشقانۀتران«

ـ ک ،تی ب131 يحاو است يوت، شعریال ياثر مهم نوگرا   بـه چـاپ   1915ن بـار در سـال   یه اول
 آبرامـز  ۀ بـه گفتـ  .ل گرفتـه اسـت  کگر شیحات متعدد به آثار د    ی بر اساس تلم    آن  مفهوم  و دیرس

 ینشـ کهـم   ه مفهوم آن از     کگذارد   یش م ینما را به    نینماد يانداز ن شعر چشم  ی ا )921، 2003(
هـم  ه اغلـب    کـ ر  یسپک به دانته و ش    ین مفهوم با اشارات   یگردد و ا   یدار م یر پد یان تصاو یمتقابل م 

 ۀسرود عاشقان «ن پژوهش   ی در ا  ی مورد بررس  ی فارس ۀچهار ترجم . ابدی یگسترش م زند،  یآم هیناک
 اءکبهروز ذ  برگردان   »ك آلفرد پروفرا  ی ج  عاشقانه ۀتران«،  )1341 (یرضا براهن  ۀ ترجم »كپروفرا

 ۀشـعر عاشـقان   «و  ) 1350 (يرکز لش یپرو ۀ ترجم »ك پروفرا ی آلفرد ج  ۀسرود عاشقان «،  )1342(
 .اند )1371 (یز صالحیپرو برگردان »كآلفرد پروفرا. یج

ه کـ ستم اسـت  ی قرن بی شعر طوالننیتر تیپراهم ،The Waste Land »حاصل ین بیسرزم«
 1922تبر ک در ا،اهش دادک تیب 434رده و به کش یرای و آن راازرا پاونده ک  از آنن بار، پسیاول

ح یدر آنهـا بـه توضـ   وت یـ اله کـ ادداشت همراه اسـت  یمتن شعر با چند صفحه  . دیچاپ رس  به
ن یـ  ا شـهرت ) 59(به اعتقاد هابرر     .)71سوتام  (حات پرداخته است    یاستعارات، ارجاعات و تلم   

  نقـل  ي پرقـدرت حـاو    ینـامتن یسبب حضور موج ب    ه ب کش ی ب ،یینوگراار  کبه عنوان شاه  شعر،  
) 15سوتام  (»  است ی ادب يها  از قطعه  یقیتلف«ن شعر در واقع     یا. است آن  در حاتیها و تلم   قول
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تـاب  کر، یسـپ کار به دانتـه، ش ی بسیحات ادبی چندگانه و تلميده، صداها یچیر پ یتصاو يه حاو ک
 مـورد   ی فارسـ  يهـا  ترجمـه . )40بلـوم    (پادشاهی است  بازگشت   ة دور يها شنامهیمقدس و نما  

 ۀمنظومـ «، )1350 (يرکز لشـ یـ  پروۀترجمـ  ،»دشـت سـترون  « در پژوهش حاضر شامل  یبررس
 يدیار شـه  ی شـهر  ۀ ترجمـ  »دشت سـترون  «،  )1357(، برگردان حسن شهباز     »حاصل ین ب یسرزم

ـ  یسرزم«،  )1383 (ی وهاب ي مهد ۀ ترجم »ن هرز یسرزم«،  )1377( گـردان جـواد     بر ،»حاصـل  ین ب
 ۀ ترجمـ »خـراب آبـاد  «و ) 1387(ور   برگـردان بهمـن شـعله   »ن هـرز یسرزم«،  )1383 (یعالفچ

 . اند) 1385 (يمحمدحامد نور
 98 یهمگ. دیچاپ رس  به1925ن بار در سال ینخست، "The Hollow Men"» مردان پوچ«

ز یـ ننـابع آنهـا   شـناخت م  رسـانند و  ی م ياریفهم شعر     به هک ست یاتحی تلم ي حاو ،ن اثر یت ا یب
مـردان  «: ن قرارنـد یـ ن شـعر از ا ی ايها ترجمه. )2000الرد یو( است ي شعر ضروررك در يبرا
مـردان  «و  ) 1357 (یمـ ی برگـردان فـرخ تم     »كمردان پو «،  )1350 (يرکز لش ی پرو ۀ ترجم »كپو
 ).1386(د مهرگان ی امۀ ترجم»كپو

در  تیـ ب 220 شامل ، منتشر شد1930در سال ، "Ash Wednesday"» سترک خاۀچهارشنب«
ن یااربرد فراوان ک هکگذارد  یش میحات را به نما   ی از تلم  ی شفاف ۀکز شب ین شعر ن  یا. شش بخش 

-چارشـنبه  «.)2007 یمورف( شدک ی شعر به چالش م    یلی زبان تمث  كحات خواننده را در در    یتلم
) 1353 (یژن الهـ  یـ  برگـردان ب   »سـتر کخا-چارشـنبه «و  )1348( فرهـاد سـامان      ۀ ترجم »سترکخا

 . اند ی مورد بررسيها ترجمه

 مراحل پژوهش
تـاب  کن ی بـر اسـاس چنـد   هـا حـات آن ی شده و تلمین پژوهش ابتدا متون مبدأ بررس  یدر ا 

 شـده و  یسـپس متـون مقصـد بررسـ     . انـد  ده شده یشکرون  ی و ب  ییوت شناسا ی اشعار ال  يراهنما
ه در بخش بعد    ک ،مهالیلپمدل  حات بر اساس    یتلم. ه است شدحات از آنها استخراج     ی تلم ۀترجم

ار رفتـه   کـ  بـه    يارهـا کانـد و سـپس راه       داده شده  ي جا ی اصل ۀدر دو دست   شود،   یشرح داده م  
 يبنـد  هـالم دسـته  ی مـدل لپ ي شده و بر مبنـا  یی هر دو گروه شناسا    ۀ ترجم يتوسط مترجمان برا  

  هـر شـعر و  يها ل ترجمهکدر هر ترجمه، سپس در ار کراه هر   1 بسامد ، بعد ۀدر مرحل . اند شده

                                                           
م یار در هر شعر محاسبه شده، تقس      کاربرد هر راه  کاد  ابتدا تعد : وه محاسبه شده است   ین ش یارها به ا  کبسامد راه  -1

 .ارها در همان شعر شده و سپس حاصل در صد درصد ضرب شده استکل راهکبر تعداد 



 11  تلمیحاتۀبررسی موردي ترجم: اشعار تی اس الیوت در زبان فارسی
 

 

محاسبه شده ار رفته در مجموع، ک به يارهاکل راهک ترجمه نسبت به تعداد      16ل  کان در   یدر پا 
هـم   بـا محاسـبه و    1380 و 1370، 1350، 1340 ۀچهار دهارها در کراه  يو باالخره بسامدها

 . ل قرار گرفته استی و تحلیج مورد بررسیان نتای در پا.اند سه شدهیمقا

 ها ل دادهیتحل
 ین گـروه شـامل اسـام   یـ ا: ) Proper-name Allusions (حات اسـم خـاص  یتلم. الف

ن پـژوهش   یـ  ا ةریکـ در پ  ياربردکـ  ص خـا  یاسام.  شخص اشاره دارند   یکبه  ه  ک است   یخاص
ـ       کر باسـتان،    ی اسـاط  يهـا  تی بـه شخصـ    ییها اشاره ،مشاهده شدند   و  یتـاب مقـدس، متـون ادب

حـات را بـه خـود       یل تلم کصد از    در 77/19 بوده و     مورد 51ل  که در   ک اند ي هنر يها تیشخص
 )1997(هـالم   یحات اسم خـاص بـر اسـاس مـدل لپ          ی تلم ۀ ترجم يارهاکراه. اند اختصاص داده 

ــظ  ــد از حف و ) Omission of the Name (، حــذف)Retention of the Name (عبارتن
 . اسم)  Replacement of the) Nameینیگزیجا

ز را بـه  یآم حیا اسم تلمیار، مترجم کهن رایدر ا: )Retention of the Name(حفظ اسم)1
 یحیا توضـ  یـ  ،آورد یدرون متن م  به   مختصر   یحیا آن را به همراه توض     یند،  ک ی ترجمه م  ییتنها
 :دیافزا یا مقدمه به آن میها و  ادداشتی، یق در پاورقیدق

، »ك آلفـرد پروفـرا  ی جـ ۀ عاشقان ۀتران « از شعر  14ت  یب، در   Michelangeloآنژلو   لیکنام م 
،  است داوودۀخالق مجسمو  رنسانس ةساز معروف دور نقاش و مجسمه  » ل آنژ یکم«به   یحیمتل
ن اسـم   یـ ا .)18بلـوم    ( اسـت  او اشاره شـده    به   ك پروفرا يپرداز تیه در شعر به هدف شخص     ک

ه کـ رد کـ ته اشـاره  کن ن ید به ا  یهر چند با  . است ر حفظ شده  یی ترجمه بدون تغ   ر دو خاص در ه  
ن اسم را ی ا استن جهت به نظر قصد داشتهیومه قرار داده و از ا     ین گ  اسم خاص را درو    یبراهن

 . برجسته سازدیلک به شي سجاونديها زهیبا استفاده از مم
 )اءکذ(ند، یگو ی سخن مآنژ لیکمو از / )یبراهن.(نند ک یگفت و گو م» ل آنژیکم«و از 

Talking of Michelangelo. 

 ةمعجـز  اسـت بـه      یحی، تلم »ك آلفرد پروفرا  ی ج ۀ عاشقان ۀتران «94ت  ی، در ب  Lazarusنام  
ن یـ ا ن شعر ی ا ۀدر ترجم  اءکذ). 34 سوتام(به نام الزاروس     يا ردن مرده کح در زنده    ی مس یسیع

در  بـا صـراحت  ز یح را نیو تلم  آن را در متن قرار داده     ی معادل فارس  ،ردهکاسم خاص را حفظ     
 .استح داده یتوض یپاورق

To say: "I am Lazarus, come from the dead 
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 »ام، ار مرگ بازگشتهیه از دک هستم لعازری امن«
ه چهـار  کـ ح او را پـس از آن  ی مسيسایه عکه و مارتا یم مجدلی برادر مر  Lazarus: یپاورق

 )اءکذ). (م( هم ازدهیوحنا باب یل یانج. دی زنده گردان،روز در قبر مانده بود
ن یـ  ا ةریکـ  خـاص در پ    یحـات اسـام   یم تل ۀار ترجمـ  کـ ن راه یتر ار حفظ اسم فراوان   کراه

 09/95 یعنـ ی خـاص    یح اسـام  ی مورد تلم  326ل  ک مورد از    310ار در   کن راه یا. پژوهش است 
 29/1 ترجمه شـده اسـت؛ در        یی اسم خاص به تنها    ، درصد 61/31در  : ار رفته است  کدرصد به   

اه  بـه همـر    ، اسـم  درصـد  65/60 مختصر در خود متن آمـده؛ در         یحیدرصد اسم به همراه توض    
 هم در داخل و هم در       یحاتیاسم با توض   ،درصد45/6ح خارج از متن آمده و در        ی صر یحیتوض

 .خارج متن همراه شده است
را ا اسـم خـاص   یـ ار متـرجم  کـ ن راهیدر ا: )Omission of the Name( حذف اسم) 2
 و دهد ی اسم عام انتقال میکار بردن ک چون به  يگری آن از طرق د    یو مفهوم ضمن  رده  کحذف  

 .ندک ی حذف میحیچ توضیل و بدون هکبه طور را ح یا اسم و تلمی
ـ یسرزم« 80ت یب در ،Cupidon نام   عشـق و  ينـام خـدا  سـت بـه   یا ، اشـاره »حاصـل  ین ب

 یمفهـوم ضـمن  » فرشته «ۀلمکار بردن کن اسم و به ی با حذف ا يرک لش .ر روم یاحساس در اساط  
 .رده استکز حذف یح را نی تلمیحیو تلو

 )يرکلش( شاخ و برگش يد ز البه الیچران ین چشم میزر يا فرشته و
From which a golden Cupidon peeped out 

 است بـه    یحیه تلم ک» ك آلفرد پروفرا  ی ج ۀ عاشقان ۀتران« از   119ت  ی، در ب  Fool ۀلمکا  یو  
 ۀن نام در هر دو ترجم     ی ا یحیمفهوم تلم ). 35 سوتام(ر  یسپک ش ۀشنامی در نما  هملت دربار   کدلق
 . حذف شده استی معمولۀلمک یک ینیگزیبا جار یز

 )اءکذ(، احمقگاه م کش و یو ب/م مهملکش و ی بیراسته و گاه ب
Almost, at times, the Fool. (L.119) 

 )یصالح(؛ ودنک یمکد درخشان، اما یسرشار عقا
با  مورد  16ل، در   کار در کن راه یا. است اربردک كاند يارهاک از راه  یحی تلم یف اسام ذح

 عـام ق اسـم    یـ  از طر   اسـم خـاص    یمعنـ  ، مـورد  11ار رفته است؛ در     کدرصد به    91/4 یوانفرا
ـ . دان ح با هم حذف شده    یگر اسم و تلم   ی مورد د  5افته و در    ی انتقال   يگرید  يارهـا ک راه یفراوان

 . ر نشان داده شده استی خاص در نمودار زیحات اسامی تلمۀترجم
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 اسم خاصح ی تلمۀ ترجميارهاک بسامد راه)1(نمودار

ـ لک عبارت تحایتلم. ب هـالم  یف لپیـ  بـر اسـاس تعر  :(Key-phrase Allusions) يدی
م بـه متـون     یر مسـتق  یـ ا غ یـ م  یه به طور مسـتق    ک دارند يدیلک یحات عبارت ین تلم یا) 1997،68(
تـاب  کشـتر مـوارد بـه       ین پژوهش در ب   ی ا ةریک در پ  يدیلکحات عبارت   یتلم.  اشاره دارد  يگرید

. دهنـد  یل مـ  کهـا را شـ     ات اشاره دارند و بخش اعظم داده      ی، فلسفه و ادب   ر باستان یمقدس، اساط 
حات را به خود اختصـاص  یل تلمک درصد 23/80 مورد بوده و  207 لک در   حاتین تلم یاشمار  

  اسـتاندارد  ۀ ترجمـ  ارکـ راه 11 يدیـ لکحات عبارت   ی تلم ۀ ترجم يبرا) 1997(هالم  یلپ. دهند یم
)Standard translation( ،اقلرِ حدییتغ )Minimum change( ،یحـ یتلم- فراییراهنما )Extra- 

allusive guidance(،حی صــرحی توضــ )Explicit explanation( ،ــا ــزیتم  Internal( ی داخل

marking(ینیگزی، جا )Replacement by a performed TL item(یل بـه معنـ  ی، تقل )Reduce 

to sense( ،ینیبازآفر )Re-creation( ،حذف )Omission(، ح یر قابل ترجمه بـودن تلمـ  یابراز غ
)state the allusion is beyond translation(  ــا ــو ره ــدون ترجمــه ک ــتن ب  Left( ردن م

untranslated(    مـورد   6 ةرندین پژوهش دربرگ  ی مشاهده شده در ا    يها  اما نمونه  .استارائه داده 
 انتوسـط محققـ  » هـا ارکب راهکیـ تر«ز تحـت عنـوان   یـ  نیار هفتمـ ک و راهندیارهاکن راه یاز ا 
ن ی چنـد یارها به بررسـ ک راهیهمزمان با معرف. است ها به آنها افزوده شده     لفهؤند م یعنوان برآ  به

 . م پرداختیخواهان نمونه از آن
ه بـدون در نظـر   ک یالفظ  است تحتيا  ترجمه،)Minimum Change ( حداقلرییتغ) 1

 رییـ چ تغ یدر واقـع هـ    . ندک یترجمه م  آن را    ي حاو تح، عبار ی تلم یا متن ی و   ی ضمن یگرفتن معن 
ح مـتن  یار، وجه تلمکن راهی ايریارگک هبا ب . ردیگ ی صورت نم  ی ضمن ی انتقال معن  ي برا یحیصر
 .گردد ی حفظ می سطحید شده و تنها معنیناپد
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 ي است بـه مـاجرا  یحیتلم »حاصل ین بیسرزم « از30 تی در بa handful of dustعبارت 
 عمـرش  يها رد تا سالک درخواست ن آپولوبزرگ يه از خدا ک ینونای يشگویپ زن،  ومهکبل  یس

رتـر  یر و پ  یـ ش بـرآورده شـد و او پ       یآرزو. دیفزایبف دست داشت    که در   ک ییها را به عدد شن   
 یـک ریو ( جز رنـج و عـذاب نبـود   يزی او چي برایرد و زندگ یتوانست بم  یگر نم ی اما د  ،گشت

  ازیالفظـ   تحـت يا ر حداقل، ترجمـه ییار تغکراهها با استفاده از    مترجم در هر سه ترجمه،      .)17
 .دهد یانتقال نم  آن را به متن مقصدیحیه مفهوم تلمکاند  ارائه دادهح یتلمعبارت 

I will show you fear in a handful of dust. 
 )شهباز(  غباریاند هراس را از درون مشتیبه تو خواهم نما

هراس ) يدیشه( دی د ی خواه كان خا ی م و وحشت را    / ك خا یدهم آنگاه مشت   ینشانت م 
 )یوهاب( نشانت خواهم داد ك از خایرا در مشت

 brought in upon aۀه جملـ کـ » ك آلفـرد پروفـرا  ی جـ ۀ عاشقانۀتران« از 83ت یا در بیو 

platter, ... my headجه، یرد و در نتکه عشق سالومه را رد کد دهنده ی است به جان تعمیحیتلم
 ي نهـاده و بـرا     ینی سـ  یـک ده بر   یدن در مقابل هرود، بر    ی رقص ي برا يا زهیاسر او را به عنوان ج     

 . ار رفته استکر حداقل به ییار تعکر راهی زۀدر هر دو ترجم). 34سوتام ( سالومه بردند
Though I have seen my head [grown slightly bald] brought in upon a platter,  I am 

no prophet--and here's no great matter; (LL.83)  

غمبـر  ی، مـن پ اق آورده اندت به اینیداخل سه کام  دهید)  طاس شده استیمکه  ک(گرچه سرم را    
 )یبراهن( تسیز چنان مهم نین نی و ا-ستمین

ـ / انـد   به اتاق آوردهینی نهاده بر س/ام دهیبه چشم د) دهی طاس گردکیه اندک(گرچه سرم را      یول
 )يرکلش ( هم نداردیتیه باشم و چندان اهمک هم دی و نبا-ستمی نيامبریمن پ

 يدیـ لکحات عبـارت  ی تلم ۀارها در ترجم  کن راه یاربردترک از پر  یکیر حداقل   ییار تغ کراه
 .ار گرفته شده استک درصد به 84/51 بسامد با مورد 534 در هکق است ین تحقیدر ا

 همـراه  )Extra-allusive guidance (یحـ ی فراتلمیی بـا راهنمـا  يداقل در مواردـر حیـیتغ
ه متـرجم بـر اسـاس       کـ  اسـت    ییراهنمـا ) 84( مهالیف لپ یبر تعر   بنا یین نوع راهنما  یا. شود یم

آن  یمتن اصـل سنده یه نوک ی در حال،دیافزا ی خوانندگان مقصد به متن م     يازهای خود از ن   یابیارز
 يامـا کدن  ماننـد افـزو  ي سـجاوند يزه هـا یـ ق ممیار اغلب از طرکن راهیا. ده استیرا الزم ند 

ردن کـ ار  ک، جهـت آشـ    جکـ ار بـردن حـروف      کا به   یال، عالمت نقل قول و      ؤوارونه، عالمت س  
عنـوان    را بـه   یحـ ی فراتلم ییهالم راهنما یگرچه لپ . گردد ی م یعمل حضور متن امانت گرفته شده    
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 حـداقل   رییـ  از تغ  يا رمجموعـه ین پژوهش بـه عنـوان ز      ی در ا  ،ندک یف م یار مجزا تعر  ک راه یک
حـات  یتلم) 162( زه مگنـدا کاربرد آنچه کوت خود در هنگام   یه ال ک ده است چرا  یمحسوب گرد 

  بـه .افزوده است را به متن یحی فراتلميهایینامد راهنمایم) Quotational allusion (ینقل قول
ا شامل ارجـاع    یگر است و    ی د یم از متن  یه نقل قول مستق   ک از اشعارش را     يعنوان نمونه، سطور  

آنهـا   ایا عالمت نقل قول قرار داده و        ی است داخل پرانتز     یسیر از انگل  ی غ ییها  به زبان  یبه متون 
ر ییـ  تغاتیـ ابن یـ  اۀل، مترجمان اشعار او در هنگام ترجمـ     کن ش ی بد .نوشته است  جکحروف   با

 يهـا  ییتوان گفت راهنما ین حالت میدر ا. ندیافزا یز به متن نم  ی ن يزیرده و چ  ک اعمال ن  یخاص
 ي از متن مبـدا و تنهـا بـرا    یسأت ه به کحات بل ی انتقال تلم  ي برا يارکنوان راه  نه به ع   یحیفراتلم
 :اند ار رفتهک  آن بهيها یژگیحفظ و

بـا  ه در شـعر  کـ  اسـت  یحی مسـ ي دعـا یک از  یبخش »مردان پوچ  «77 تیبه طور مثال، ب   
 ۀیـ ق را از ب   تیـ بن  ی ا یحی فراتلم يها ییوت با استفاده از راهنما    ی ال . نوشته شده است   جکحروف  
رده و با اسـتفاده از      ک آن را حفظ     يز نوشتار ی متما يها یژگیز و ی ن یمیتم. رده است کز  یمتن متما 

 .است ر حداقل به زبان مقصد داشتهیی در انتقال متن با تغیحروف پررنگ سع
 For Thine is the Kingdom )یم یتم(ن تست آوت از که ملکچرا 

 در حیتلمـ ه کح است یز برگردان تلم ایلکش )Explicit explanation (حیح صریتوض)2
، شـوند  ی داده نمـ   يه در داخل مـتن جـا      ک یحاتیگر توض ی مترجم و د   ۀادداشت، مقدم ی،  یپاورق

 .شود ی، شرح داده مدنگرد ی افزوده مآن به ی در قالب اطالعات اضافهکبل
 هکـ  ریسـپ کام ش یـ لی اثر و  لئوپاتراک و   یآنتون است به    یحیتلم »حاصل ین ب یسرزم «77 تیب

ر و شعر یسپک شۀشنامیه در نماک يا ن دو صحنهی ب سهی مقاي برا يزیه آم یناکرا به طور    آن  وت  یال
 یپـاورق  یـک را در ح یح و منبع تلم ی توض ينور ).78 سوتام (ار برده است  ک شوند به  یف م یتوص
 مورد مشاهده شـده  490 درصد در 63/45ح با بسامد  یح صر یافزودن توض . شعر افزوده است   به
ارها قلمـداد   کب راه کیجه جزو تر  یار رفته و در نت    کگر ب یار د ک راه یک مورد همراه با     20ه در   ک
 .شود یم

The Chair she sat in, like a burnished throne 

د بـا   یـ نکسـه   یمقا: یپـاورق  -افتـه ی جـال    يریبه سـان سـر     /ده بود، یه آن زن بر آن آرم     ک یتخت
ر شده کدان ذیوپکز یه در آنجا ن  ک 190 ب دوم،   ۀحن دوم، ص  ة پرد ،»لئوپاتراک و   یآنتون «ۀشنامینما

) وتیـ ال(» سـوخت  یبـر آب مـ     /افتهی جال   يریبه سان سر  /ه بر آب نشسته بود    ک یزورق«: است
 )ينور(
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 Replacement by a performed ( زبـان مقصـد  صح خایح با تلمی تلمینیگزیجا)3

TL item( يری در دو زبان با تصـاو ،ست هر دو فرهنگ آشنايه براک يا نگارهه بر اساس آن اک 
مشـاهده  » كمـردان پـو    «ۀره، در ترجمـ   یکل پ کبار در   یکار تنها   کن راه یا. شود یمتفاوت ارائه م  

 جزو  ، ترجمه همراه است   ۀح در مقدم  ی صر یحیار با توض  کن راه یه ا ک ییاما از آنجا  . شده است 
 . ارها محسوب شده استکب راهکیتر

ها  هی سرانجام سا  یت ب ی وضع یکی: دو متن متفاوت   است به    یحیتلم »مردان پوچ  «11 تیب
انـد، نـه    ردهکـ  را انتخـاب ن   ی حالت خاص  ي از لحاظ معنو   ی در زندگ  چگاهیهه  ک دوزخ دانته در  
 ورود ةبهشت به آنـان اجـاز   در  جهنم و نه    در  ن خاطر نه    یهم ه او، به  یاند و نه عل    رو خدا بوده  یپ
 به  یامز گروه مردان جستجوگر اع    ؛ وجود دارد  زی ن یکیقلب تار  در   یتین وضع یچن نیا. دهند ینم

ح بـه منظـور     یتلم. ندانشیها  خواسته يریگی پ ي الزم برا  یالدورادو فاقد شجاعت و قدرت اخالق     
 را بدون اشاره    یسی انگل عبارت یمیتم. )106م  سوتا(ار رفته است    کت مردان پوچ به     یان وضع یب
ه برگرفتـه از    کـ  رده اسـت  کن  یگزی جا یح فارس ی عبارت تلم  یک آن با    یحیمنبع و مفهوم تلم    به
و  یعبارت فارسـ  ن  یا ة دربار یوتاهکح  ی توض ، ترجمه ۀمقدماست و در     حافظ    غزل یک از   یتیب

 .منبع آن آورده است
Shape without form, shade without colour, 

ن یاز ارا به الهام  : (Shape without form) مقدمه – رنگ مردگانی اندام، جهان بیقامت ناساز ب
ف تـو بـر     یورنه تشـر  / اندام ماست  یب» قامت ناساز « هرچه هست از   :ام ردهکت حافظ ترجمه    یب

 )یمیتم(ست یوتاه نکس ک يباال
نقـش اطـالع   ه ت را بیاولوه ک است يارک راه،)Reduction to sense(ی به معنلیتقل)4
 آن را بـدون     یوان معن ت یه م کنگرد   یح م یتلم  اصطالح به  یک مانند   یعنیدهد،   یح م ی تلم یرسان

 ی چشـم پوشـ  ،دهند یل مکح را شیه تلمک يا یلمات واقعک انتقال داد و از    آن ياستفاده از اجزا  
 . ندک یم

 آواز یی است به روش متداول بازنمـا یحی تلم Jug Jug،»حاصل ین بیسرزم «130ت یدر ب
اد یرـرو، او فـ   ـجاگ، جاگ، جـاگ، جـاگ، تـ       «: زابتی ال ةر دور اشعا در   یل یلبل توسط جان ل   ـب
 حرمـت  کن بـه هتـ  ین عبـارت همچنـ  یا. »زدیخ یشب بر م مهیش در نیها و هنوز ناله / شدک یم
ن یـ  ايرکلشـ . )78 سـوتام (بلبـل اشـاره دارد     و مبدل شدنش بـه يا ت اسطوره یلومل، شخص یف

ـ   برگردانده است » غلغله«عبارت را به     ح و مفهـوم  یب بـدون در نظـر گـرفتن تلمـ    یـ  ترت نید و ب
 مفهـوم   گـر ی د عبـارت   بـه  .اسـت برگردانـده    ی عبارت را به فارس    يآن تنها مفهوم لغو    یحیتلو
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بـار  یک فقـط  ،رهیکل پکدر ار کن راهیا. ل داده است ی آن تقل  يمفهوم لغو  ز عبارت را به   یآم حیتلم
 . استفاده شده است

 "to dirty ears" Jug Jug. ) يرکلش(د ی پليها  رده بود در گوش  ک به پا  يا غلغله
عبـارت  . ار رفته اسـت   ک بهدرصد  3/0 بسامد   با در سه مورد     )Omission (حیتلمحذف  )5

A penny for the Old Guyان کـ ودکه کـ است  ي از آوازبرگرفته »مردان پوچ«ن ی آغازۀ سرلوح
 Guy Fawkes(س ک جشـن روز فـاو   دريل آتش بـاز ید وسای خريراهنگام درخواست پول ب

Day (    هنـه  ک يها پارچهاز   است   کیس عروس ک تمثال فاو  .انندخو یس م یدر پنجم نوامبر در انگل
ه کـ  يروزاد یبه  ن روزی اه پارچه انباشته شده است و در غروب    کاه و ت  کاغذ،  ک درون آن با     هک

مـز اول را    یدن سـاختمان پارلمـان شـاه ج       یشـ کآتـش    قصد به ه  ک يا عده ۀتوطئ 1605در سال   
 ،یـک ریو(ن توطئـه بـود   یـ از رهبـران ا  یکیس  کفاو؛  شود یده م یشکآتش    شد به  ی، خنث داشتند
هـا در   گـر سـرلوحه  یهمچـون د   و    است یخی و تار  ی فرهنگ یحی تلم ،ن سرلوحه ی گرچه ا  .)بلوم

 ۀبخشـد، در هـر سـه ترجمـ         ی اثر را قوت م    ۀی درون ما  داشته و  ی مفهوم يردکارکوت  یاشعار ال 
ه در کـ  انـد  یفن سه مورد تنها موارد حذیا.  حذف شده است  مهرگان و   یمیتم ،يرکلش  یفارس

 .ها صورت گرفته است ل ترجمهک
 درج یمعنـ  ه بـه کـ  )Left untranslated( به صورت ترجمه نشـده  حیردن تلمکرها )6
از ه کـ  یحاتی تلمۀ در ترجمشتریبار کن راهیا. لمات زبان مبدأ در متن مقصد استکر  ییغتبدون  

ـ  میبطور مستق و   شده    به امانت گرفته   یسیر انگل ی به زبان غ   یمتن ورده آ ه همـان زبـان در شـعر        ب
 Sovegna vos  نی عبـارت التـ  ،»سـتر ک خاۀچهارشـنب  «130 تیـ  در ب.ار رفته استک به اند شده
  شعر آمده اسـت    ی فارس ۀن در ترجم  ی به همان زبان الت    هک ل به دانته است   ی از سخنان دان   یبخش
ار کـ  مـورد بـه    21 ار در کن راه یا.  است شدهر  کان شعر ذ  ی در پا  یادداشتی در   آن و منبع    ی معن و

ارهـا  کب راه کیـ جه جزو تر  یگر آمده است و در نت     یار د ک راه یک مورد همراه با     20 اما در    ،رفته
 Sovegna vos . شود یمحسوب م
 ة سـد یشـاعر پرونسـ   (Arnaut Danielجـزء سـخنان   . »اد داشـته بـاش  یـ  بـه  «:ادداشتی

 یدانته به دعا م    ل از یدان: »برزخ «يها ن مصرع یدانته، از زبان خود دانته در ا       خطاب به ) دوازدهم
 )یاله. (اد داشته باشدی جهت شهوتش به گردد، عذاب او را به یم ن بازیزم  بهیه، وقتکخواهد 
 ۀ ترجمـ ي مترجمـان بـرا  یگـاه  :)Combination of strategies( ارهـا کب راهکیتر)7

ه  شـد  ی بررسـ  يها ترجمهدر  . برند یار م کار را به    کاز چند راه   یبکی تر يدیلکحات عبارت   یتلم
ار مـورد اسـتفاده     ک از دو راه   یکی. اند ردهکار استفاده   ک مورد همزمان از دو راه     21 مترجمان در 
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ح بـدون   یردن تلمـ  کـ  مـورد رهـا      20ار دوم در    کـ ح و راه  یح صر ی موارد افزودن توض   یدر تمام 
 درصـد  03/2ار درمجمـوع    کـ ن راه یـ ا.  بوده است  یح به معن  ی تلم لی مورد تقل  یکترجمه و در    

 .بسامد داشته است
ار را کـ  هـم زمـان دو راه      مترجم  ، »حاصل ین ب یسرزم «202ت  ی ب ۀبه طور مثال، در ترجم    

رده کـ  ترجمه ن  یفارس آن را به   یعنی،  ردهک را بدون ترجمه رها      ي متن فرانسو  :ستا ار گرفته ک به
ح یضـ ار توکـ امـا بـا بهـره گـرفتن از راه    اسـت،   در متن مقصد آورده يهمان زبان فرانسو و به 
 ردهک یخواننده معرف   به یادداشتیح را خارج از متن، در       ی متن و منبع تلم    ی فارس ۀح، ترجم یصر
ش داده  یر نمـا  یـ مـودار ز  ن در   يدیلکحات عبارات   ی تلم ۀ ترجم يارهاکاربرد راه کبسامد  . است
 . اند شده

Et O ces voix d'enfants, chantant dans la coupole! 

ه کـ  یانکـ ودکن ی ايو آه از صداها« ):وتیال(-. اثر ورلن)Parsifal(فال یاز شعر پارس  : ادداشتی
 قـرار   ياد بود در برابر عشق مبتذل امـروز       ین  یز ا ین جا ن  یدر ا » . خوانند یر م ک ۀگاه دست یدر جا 

 )شعله ور. (م -.داده شده است

 
 يدیلکح عبارت ی تلمۀ ترجميارهاک بسامد راه)2(نمودار

ار کـ دهـد، دو راه    ینشان مـ  ) 2(ه نمودار   کهمانطور  : ارها در گذر زمان   ک راه یبررس. ج
ـ . انـد  ن پـژوهش بـوده  یـ  اةریکارها در پ کن راه ی پربسامدتر ،حیح صر یر حداقل و توض   ییتغ  يراب
خ انتشـار   ی را بر اساس تـار     ی مورد بررس  ۀ ترجم 16ارها در طول زمان،     کن راه ی بسامد ا  ۀسیمقا

 رـــ  را در ب1380 و 1370، 1350، 1340 ۀه چهـار دهـ  کـ آنها در چهار گروه متفاوت قرار داده    
 يهـا  ر حـداقل در ترجمـه     ییـ ار تغ کراهدهد   ینشان م ر  ی در ز  )3 (ه نمودار کهمانطور  . رندیگ یم
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 اما با گذشت زمـان بسـامد آن   ، درصد بوده است70/91 بسامد ي دارا40 ۀن اشعار در ده  یآغاز
ن یمتـر ک  بـه 80 ۀده و در دهیرس درصد 52/62  به50 ۀ دهيها ه در ترجمه  ک نیافته تا ا  یاهش  ک

 ،حیح صـر یار توضـ کـ گر، بسـامد راه یاز طرف د  . ده است ی درصد رس  86/46 یعنی ،بسامد خود 
 داشـته  يمتـر کن، بسـامد  ی آغاز يها ار در ترجمه  کن راه یا. رده است ک ی را ط  گرگونید يروند
 يهـا   در ترجمهبسامد آن . افته است یش  یر افزا ی اخ يها  دهه يها ه بسامد آن در ترجمه    ک یدرحال
 کی با اند  70 ۀده، در ده  ی درصد رس  65/34 به   50 ۀ درصد بوده است، در ده     7/8 معادل   40 ۀده
 .ده استیدرصد رس 18/50 به 80 ۀ درصد بوده و باالخره در ده26/29اهش ک

 
 ارها در گذر زمانکبسامد راهر یی تغ)3(نمودار

 نتیجه
 ۀار غالـب در ترجمـ     کـ  راه ،حفظ اسم ار  ک راه ،ش نشان داده شد   یه در بخش پ   کهمانطور  

 بهم را   ـ درصد اس  61/31 در   یرانیرجمان ا ـمت. ش است ـن پژوه ی خاص در ا   یامـحات اس ـیتلم
ا در یـ آن و از  خارج ، را در درون متنیحی درصد توض 39/63 ۀیاند و در بق    ردهکترجمه   ییتنها

ه کـ  دهـد  ی شـده نشـان مـ      ه به متن افـزوده    ک یحاتیبسامد توض . اند هر دو به متن مقصد افزوده     
ح و منبـع آن  یده تا تلمـ   یوشکص داده و سپس     یز بودن اسم خاص را تشخ     یآم حیمترجم ابتدا تلم  

.  زبان مبدأ را بـه او ارائـه دهـد     ة خوانند ك مشابه در  کیند و در  کار  ک آش یرانی ا ة خوانند يرا برا 
ـ  ویارها مشـاهده شـده طـوالن   کن راهیه در گذر زمان در ا  ک يرییتغن  یتر مهم تـر شـدن    ی جزئ
 . اند ها به متن افزوده ه مترجمک است یحاتیتوض

 درصد به 63/45 یح با فراوان یح صر ی درصد و توض   84/51 یر حداقل با فراوان   ییار تغ کراه
ار اول بـدون توجـه بـه        کـ راه. انـد  يدیلکحات عبارت   ی تلم ۀار غالب در ترجم   کب دو راه  یترت
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از خوانندگان زبان   ینن  یهمچنوت و   یدر اشعار ال  ته  ار رف کبه  حات  یتلم تیاهمو   ینامتنی ب یژگیو
ز کـ حـات متمر یار دوم بـر تلم که راهک ی در حال پردازد، یم یالفظ  تحت يا  ترجمه ۀ ارائ ، به مقصد

ن یـ اگـر ا  . نـد ک ی اثر عمـل مـ     كت آنها در در   یحات و اهم  ی تلم يارسازک آش ياست و در راستا   
ر یـ  غيد تـا حـد  ی شـود شـا  ی بـر آن بررسـ   و بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر   ییتنها جه به ینت

گر و یدیکـ هـا بـا      ترجمه ۀسیدر مقا  ن تناقض ی ا يدیلک ۀتکاما ن . نظر برسد   و متناقض به   یمنطق
 .  آنها در گذر زمان استۀسین مقایهمچن

، 1340 ۀر حـداقل در طـول چهـار دهـ    ییـ ار تغک راه،ه در بخش قبل اشاره شد     کهمانطور  
ـ ي بسامد1380 و 1370،  1350  يح بسـامد یح صـر یار توضـ کـ ه راهکـ  یحـال   داشـته در ی نزول
 خواننـدگان   يازهـا یش توجه مترجمان به ن    یانگر افزا یتواند ب  یجه م ین نت یا.  داشته است  يصعود

امـل اشـعار بـدون      ک كوت، در یحات در اشعار ال   ی تلم يدیلکنقش   با توجه به  . زبان مقصد باشد  
ن ی از ا  ی با آگاه  یزبان فارس  مترجم. ستیار رفته در آنها مقدور ن     کحات به   یشناخت و فهم تلم   

 بـه  ی و آگـاه كن دریـ  از نقش خود در انتقـال ا      ین آگاه یت آن و هم چن    ی اهم كموضوع و در  
ر حـداقل   ییـ ار تغ کـ ن راه یگزیح را جـا   یحات صر یار افزودن توض  کخوانندگان زبان مقصد، راه   

 یحیبـع و مفهـوم تلـو       من ةتـر دربـار    قیـ تـر و دق    امـل کحات  ی توض ۀاست با ارائ    دهیوشکرده و   ک
ز ی متما یه سبب اصل  ک آنها را    ینامتنی ب يها یژگیص و ی بهتر اشعار و تشخ    كان در کحات، ام یتلم

ن یـ  بـر ا   یات سع قع، در اغلب او   قدر وا .  زبان مقصد بدهد   ةوت است، به خوانند   ی اشعار ال  بودن
 و ك تا در،دی زبان مقصد فراهم آ    ة خوانند ي برا یطیحات شرا ین توض ی با افزودن ا   هکبوده است   

 . دینند تجربه نماک ی تجربه مبدأه خوانندگان زبان مک مشابه با آنچه را یلذت
ارها صورت گرفتـه    کن راه یاربرد ا که در گذر زمان در      ک يگریار د کرات آش ییاز جمله تغ  

ه در کـ  یحاتیگر توضیعبارت د به. هاست ادداشتیها و  ی، پاورقها تر شدن مقدمه ی طوالن ،است
تـر   ار مشـروح یتـر و بسـ   امـل ک در طول زمان  ،اند ها افزوده شده   ترجمه ر به ــن شع ـتخارج از م  

رده و  کـ تفـا ن  کحـات ا  یمنـابع تلم   رکن به ذ  اگر مترجم ی د ،ری اخ يها ه در ترجمه  کتاآنجا  . اند شده
انـد و    حات آورده یدر توض ،  ح از آن به امانت گرفته شده است       یه تلم کز  ی از متن منبع را ن     یبخش
را  از مـتن منبـع       يا  اثر مرتبط است خالصه    ۀیما درون  به یح از لحاظ مفهوم   یه تلم ک ي موارد در
 یح و بررسـ یر، توضـ  یتفس ه به ک يگری د يها ن موارد، افزودن بخش   یاافزون بر    .اند دادهز ارائه   ین

 .ن مطلب باشدیتواند دال بر ا یمز ی ن،پردازد یحات آنها میاشعار و تلم
د یـ  دباشـد اشـته  ذر گیارهـا تـأث  ک انتخاب راهرسد در یظر مه به ن ک يگریات د ک از ن  یکی

 یی خود دارد نقش بسزاة از خواننديه مترجم چه انتظار کنیا.  مخاطبانشان است  ةها دربار  مترجم
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وت یـ ه الکن مطلب را در نظر داشت ید ایبا. ندک یفا می ترجمه ايارهاکاربرد راهکدر انتخاب و   
 ی عمـوم  ۀنـ یه بـا داشـتن زم     کانندگان آثارش انتظار داشته     ر شد از خو   کز ذ یشتر ن یه پ کهمانطور  

 تـوان همـان انتظـار را از         یا مـ  یـ امـا آ  . حـات او باشـند    یص تلم ی قادر به تشـخ    ی و ادب  یفرهنگ
رسـد آن دسـته از       یز داشت؟ به نظر م    ی متفاوت ن  یزبان و فرهنگ   اشعار او با     ۀخوانندگان ترجم 

ه بـدون   کـ اند    از خوانندگان خود انتظار داشته     ،اند دهیر حداقل را برگز   ییار تغ که راه ک یمترجمان
ـ      کیـ حات اضافه و تنها با ت     ی و توض  ییراهنما از به ین حـات را   ی خـود تلم   ۀنـ یش زم یه بـر دانـش پ

 را يادیـ توانـد مخاطبـان ز   ین گروه نمـ یاه کار است کآش. نندک كص داده و اشعار را در     یتشخ
ـ  ی از دانش فرهنگ   ییه از سطح باال   کد  ریگ ی را در بر م    يا ختهیرد و تنها قشر فره    یدربرگ  و  ی، ادب

 را بـه عنـوان   يها در عمل گروه محدود ن گروه از مترجم   یتوان گفت ا   یم.  برخوردارند ینامتنیب
 قـرار دارنـد     ییها گر آن دسته از مترجم    یدر طرف د  . اند  خود در نظر داشته    يها مخاطب ترجمه 

را  يتـر  قشر گسـترده  شان  یها ن سبب ترجمه  یهم  از خوانندگان خود دارند و به      يمترکانتظار  ه  ک
 خوانندگان خود   يح برا یحات صر یحات را در خالل توض    ین گروه تلم  یا. دهند یمخاطب قرار م  

در واقع  . دهند یار آنان قرار م   ی اشعار را در اخت    ك در ي الزم برا  یحیاطالعات تلم رده و   کار  کآش
 .ه اول خواننده مدارترندسه با گروین گروه در مقای ايها ه ترجمهکتوان گفت  یم

 ۀ ترجمـ يارهـا ک بـر انتخـاب راه   بـه احتمـال   ه  کـ  يگری مهم د  ۀتک ن ،ها  ترجمه ۀسیدر مقا 
ه کـ  ییه مترجم با توجه به فضاک يا گونه به. استمحل انتشار اثر ر گذاشته اشت، یحات تأث یتلم

ا روزنامـه   یه  ه ترجمه در مجل   ک یهنگام: ده است ی متناسب را برگز   يارهاک راه ،ار داشته یدر اخت 
ر از  یـ ه متـرجم بـه غ     کر حداقل بوده است چرا    ییار تغ ک راه ،ار غالب کده است، راه  یبه چاپ رس  

اربرد کـ  و ینـامتن ی بیژگـ یل و یـ  اشـعار بـه دل     ك در یدگیچیپ  اثر به  يه در ابتدا  ک یوتاهک ۀمقدم
حـات،  ی تلمة خـاص دربـار  یحی افزودن توض ي برا یافک ي فضا ،حات در آنها پرداخته است    یتلم
 ،تاب منتشر شده  که ترجمه به صورت     ک یاما هنگام . ار نداشته است  یت و منابع آنها در اخت     یهما

ار را بـه    یـ ن اخت یـ  ا یافک يفضا؛  ار غالب بوده است   ک موارد راه  شتریبح در   یح صر یار توض کراه
حات ین توضـ  یـ  متـرجم بـه ا     يدر موارد . ندیار را برگز  کن راه یتر ه متناسب کمترجم داده است    

حـات آن   یشـتر اثـر و تلم     یر ب یح و تفسـ   ی و توض  ین بخش مجزا به بررس    یه و در چند   ردکتفا ن کا
 .پرداخته است

ارهـا در   کر بسـامد راه   یی، تغ غالب يارهاکارها، راه کان، با در نظر گرفتن بسامد راه      یدر پا 
هـا بـه    ش متـرجم یه گـرا کد یجه رسین نتیتوان به ا   ی م ،راتیین تغ یطول زمان و موارد مؤثر بر ا      

بـا گـذر زمـان    . ش اسـت ی خواننده مدار و مورد توجه عـام در حـال افـزا   يا  ترجمهۀائ ار يسو
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ت یـ حـات و اهم یردن تلمکـ ار کح در جهت آشـ یحات صریاند با افزودن توض   دهیوشکمترجمان  
 ۀن بـر تعـداد خواننـدگان ترجمـ        یرده و همچنـ   کتر    عام آسان  ة خوانند ي اشعار را برا   كآنان در 
 خواننـدگان  يازهـا ی مترجمـان از ن یش آگـاه ین پژوهش، افزایهداف ا از ایکی. ندیافزایاشعار ب 

 و ی فرهنگـ يهـا   از تفـاوت یه ناشک آنان با خوانندگان زبان مبدأ   يازهایزبان مقصد و تفاوت ن    
ارهـا و  کبـا راه آمـوزان   و ترجمـه  مترجمـان  ییآشـنا گـر   یهدف د . باشد یاست م  موجود   یزبان
 توانـد  ین موارد در مجمـوع مـ      یا. واننده مدارتر است   خ يا  ترجمه ۀ ارائ يبران  ک مم يارهاکراه

 بـا   تـر  متناسـب  ییارهـا کار بردن راه  ک جه به یشتر مترجمان و در نت    ی ب یخودآگاهش  یافزا منجر به 
 . ترجمهي ارتقايدر راستاباشد  یت گامیدر نها شود و يامروز مخاطبان يازهاین
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